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ความคิดเหน็ใด ๆ ทีป่รากฏในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้ เปน็ของผู้เขยีนบทความ 

แต่ละคน กองบรรณาธิการไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย และหากผู้เขียนบทความได้ละเมิดลิขสิทธิ ์
ผลงานของผู้หนึ่งผู้ใด กองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมดิลิขสิทธิ์ดังกล่าว 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้มุ่งศึกษานัยของการดัดแปลงเสภาขุนช้างขุนแผนสู่ละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง ผลการศึกษาพบว่าละคร

โทรทัศน์เรื่องวันทองมีการดัดแปลงทั้งการเปลี่ยนผู้เล่าเรื่อง ล าดับการเล่าเรื่อง การเลือกชุดเหตุการณ์เดิม การเพิ่ม
เหตุการณ์ใหม่ การเพิ่มตัวละคร และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวละคร ซึ่งล้วนมีนัยของการดัดแปลงที่สัมพันธ์อยู่กับ
บริบทยุคสมัยปัจจุบัน โครงสร้างทางสังคม การแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพของผู้หญิง และการคงอยู่ของความคิด เรื่องสังคม
ปิตาธิปไตย  
 
ค าส าคัญ  เสภาขุนช้างขุนแผน การดัดแปลง ละครโทรทัศน์ วันทอง  
 

The implied modifications of the long epic poem  
“Khun Chang Khun Phaen” to TV series “Wanthong”  

Warunya Ajchariyabodee 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University,  

 
Abstract  

The research aims to study the implied modifications of the long epic poem “Khun Chang Khun 
Phaen” to TV series “Wanthong”. The results of this study show that there are some modifications in 
TV series “Wanthong” as in, change of narrator, change of sequence of events, old and new plots of the 
long poem are used, new characters are added, and the adaptation of their characteristics. These 
modifications are related to current era, social structure, the demonstration of women’s rights and 
gender, and the persistence of Patriarchy idea in society.  
 
Keywords:  Long epic poem “Khun Chang Khun Phaen”, modification, TV series, Wanthong 
 
1. บทน า  
 เสภาขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีเอกของไทยที่ได้รับความนิยมอ่านในทุกยุคทุกสมัย และถูกน ามา
ดัดแปลงหรือผลิตซ้ าเป็นงานบันเทิงคดีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์เรื่องพิมพิลาไล เมื่อปี พ.ศ. 2509     
น าแสดงโดยพิศมัย วิไลศักดิ์ และมิตร ชัยบัญชา ละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อปี พ.ศ. 2542 น าแสดงโดย อติเทพ ชดช้อย และธิญาดา พรรณบัว ภาพยนตร์เรื่อง
ขุนแผน เมื่อปี พ.ศ. 2545 น าแสดงโดย วัชระ ตังคะประสริฐ และบงกช คงมาลัย ขุนช้างขุนแผนฉบับ
การ์ตูน ปี พ.ศ. 2548 เขียนโดย สุภฤกษ์ บุญทอง เพลงขุนช้างฮ้างฮัก เมื่อปี พ.ศ. 2560 ร้องโดย บอย พนมไพร 
ภาพยนตร์เรื่องขุนแผน ฟ้าฟื้น เมื่อปี พ.ศ. 2562 น าแสดงโดยมาริโอ้ เมาเร่อ และในปัจจุบันละครโทรทัศน์
เรื่องวันทอง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one31 น าแสดงโดย ดาวิกา โฮเน่ ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ 
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และชาคริต แย้มนาม จากตัวอย่างจะเห็นว่ามีการน าเสนอเรื่องของขุนช้างขุนแผนในรูปแบบต่าง ๆ และมี
การตีความใหม่ โดยเฉพาะละครโทรทัศน์เรื่องวันทองที่ได้น าเสนอในมุมมองใหม่และแนวคิดหลักที่ต้องการ
น าเสนอคือ วันทองไม่ได้เป็นหญิงสองใจ โดยให้ตัวละครวันทองเป็นผู้เล่าเรื่อง “หลาย ๆ ประโยคที่วันทอง
พูด เป็นทั้งตัวแทนของเสียงผู้หญิงในยุคนั้นและได้สื่อสารความหมายบางอย่างสู่สังคมปัจจุบันด้วยต้นฉบับ
เดิม ถ้าเรามองจากชื่อเรื่องจะเห็นชัดเจนว่าเป็นการเล่าผ่านตัวละครชายคือขุนช้างและขุนแผน แต่ละคร
เรื่องนี้เป็นการเล่าผ่านมุมมองของตัวละครหญิง เราจึงเห็นชื่อละครว่าวันทอง” (วรลดา ถาวร, 2564) 
ผู้เขียนเห็นว่าละครเรื่องนี้เปลี่ยนผู้เล่าเรื่องให้เป็นนางวันทอง ซึ่งต้องการน าเสนอความคิด “ไร้สิทธิ์ไร้เสียง 
และชะตากรรมที่วันทองต้องเผชิญในฐานะผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตยที่ไม่มีสิทธิ์เลือก” (วรลดา ถาวร, 
2564) ผู้เขียนเห็นว่าในประเด็นดังกล่าวนั้นเห็นได้จากการด าเนินเรื่องต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์
หลายเหตุการณ์จากเสภาขุนช้างขุนแผนที่แสดงให้เห็นว่านางวันทองถูกกดทับด้วยความคิดแบบสังคม
ปิตาธิปไตยให้มีมากยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงให้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วนางวันทองก็ไม่มีสิทธิ์
เลือกท าตามความคิดของตนเองเช่นเดิม ซึ่งจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในตอนจบของละคร 
โดยให้กุมารทองแปลงกายเป็นนางวันทองและถูกประหารชีวิตแทนนางวันทองตัวจริง ส่วนนางวันทองตัว
จริงก็ได้หลบอยู่ในถ้ าและออกบวชเป็นอุบาสิกา 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงผู้เล่าเรื่องในละครเรื่องวันทองแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าในละครเรื่องนี้ได้เพิ่ม     
ตัวละครให้มีบทบาทในการด าเนินเรื่องและน าเสนอความคิดใหม่ที่ผู้ท าละครต้องการน าเสนอ เช่น การเพิ่ม    
ตัวละครพระสุริยงเทวี ซึ่งเป็นพระมเหสีของสมเด็จพระพันวษา ตัวละครพระสุริยงเทวีมีบทบาทน าเสนอ
ความคิดในมุมมองของผู้หญิง การเพิ่มตัวละครชื่อน้อย ซึ่งเป็นหญิงชาวบ้านที่สนใจเรื่องราวของนางวันทอง 
และต้องการเลิกรากับสามีที่ท าร้ายตนอยู่เสมอ การเพิ่มตัวละครผู้หญิงขายบริการและกลุ่มนักโทษให้มี
บทบาทสนับสนุนความคิดของนางวันทอง น่าสนใจว่าการเพิ่มตัวละครเข้ามาในละครนั้นผ่านการเลือกเพื่อ
ต้องการน าเสนอความคิด กล่าวคือ การเลือกให้ตัวละครน้อย ซึ่งเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดา เสียงของตัว
ละครตัวนี้เป็นเสียงที่ไม่น่าจะมีบทบาทหรืออ านาจในการต่อรองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดที่อยากให้
เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย หรือตัวละครผู้หญิงขายบริการ ซึ่งเสียงของผู้หญิงเหล่านี้
ในทางสังคมก็ไม่ได้มีบทบาทแต่อย่างใด เป็นเพียงเสียงของ “คนชายขอบ” แต่ผู้ท าละครก็ได้เลือกมาใช้
น าเสนอความคิดสนับสนุนความคิดของนางวันทอง สิ่งเหล่านี้น่าสังเกตว่าเพราะเหตุใดผู้ท าละครจึงเลือก
น าเสนอความคิดผ่านตัวละครเหล่านี้ และเสียงเล่าเหล่านั้นเป็นเสียงที่ต้องการน าเสนอความคิดใด  

เมื่อผู้เขียนได้ไปทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผนจะพบว่า
ปรากฏงานที่ศึกษาเสภาขุนช้างขุนแผน ได้แก่ เรื่องนัยทางการเมืองใน “เสภาเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน” ของ       
กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ (2554, น. 119-134) ได้ศึกษามิติทางการเมืองในตัวบท ผลการศึกษาพบว่า 
“เสภาเรื่องขุนช้าง - ขุนแผน” ฉบับหอพระสมุดฯ สามารถเป็นภาพแทนความจริงของสังคม ที่จะเน้นย้ าให้
เห็นถึงปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้คนในชนชั้นต่าง ๆ ทั้งยังแฝงไว้ด้วยแนวคิดเรื่องความจงรักภักดี เรื่อง
ที่สองคือ ความงามทางวรรณศิลป์ในเสภาขุนช้างขุนแผน ของ วีรกุล เจริญสุข (2561, น. 266-279) พบ
รูปแบบของวรรณศิลป์ที่โดดเด่น 3 รูปแบบ คือ กลวิธีทางเสียง กลวิธีทางความหมาย และรสวรรณคดี 
ผู้ประพันธ์ยังสามารถเลือกสรรค าต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยค าที่เลือกมาใช้มักเป็นค าที่เรียบง่าย
มิได้ใช้ค าที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤต แต่สามารถสร้างความงามทางด้านวรรณศิลป์ได้อย่างเด่นชัดใน
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ระดับค าและระดับความ และอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ เรื่องเพศภาวะและเพศวิถีในเสภาเรื่อง ขุนช้าง
ขุนแผน ของ ดิษยทรรศน์ ศรีบุญเรือง และอรทัย เพียยุระ (2563, น. 20-33) ศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิด
เพศภาวะของ Jackson and Cook ประกอบกับแนวคิดเรื่องความเป็นชายและความเป็นหญิงของ Doyle 
และกรอบแนวคิดเพศวิถีของ Stephen Whitehead ผลการศึกษาพบว่า ในด้านเพศภาวะ ตัวละครชาย
และตัวละครหญิงมีการแสดงออกที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมในยุคนั้น ท าให้ตัวละครต้องมีความรู้ทาง
พุทธศาสนา การท านายฝัน โหราศาสตร์ การสะเดาะเคราะห์ ไสยศาสตร์ และพิชัยสงคราม ขณะเดียวกัน
ตัวละครชายต้องมีความสามารถด้านการรบผจญภัย บุคลิกภาพและความเป็นผู้น า มีความยึดมั่นในศักดิ์ศรี 
มีความกล้าหาญ ความกตัญญู มีเหตุผล ยึดมั่นในหน้าที่การงาน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดูแลและ
ปกป้องผู้อื่นได้ ตลอดจนมีความหลงใหลในสตรีเพศ ส่วนความเป็นหญิงตัวละครต้องมีความรู้ด้านพุทธศาสนา 
สามารถอ่านเขียนหนังสือได้ ขณะเดียวกันตัวละครต้องมีความสามารถด้านการแกะสลัก การประกอบ
อาหาร การถักทอ และการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครัวเรือน ส่วนบุคลิกภาพตัวละครหญิงเชื่อ
ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ความส าคัญกับความสวยความงาม ห่วงใยสมาชิกในครอบครัว ปรารถนาดีต่อคนในบ้าน 
กตัญญูรู้คุณ เมตตาต่อผู้อื่น ตลอดจนเลื่อมใสในหลักธรรมทางพุทธศาสนา ส่วนเพศวิถีในเสภาขุนช้าง
ขุนแผนพบว่าเกิดขึ้นจากจินตนาการทางเพศของตัวละคร ซึ่งเกิดจากการเห็นรูปร่างหน้าตาของเพศตรงข้าม 
ความเหงาเปล่าเปลี่ยว การได้ยินเสียง การได้ยินชื่อเสียงกิตติศัพท์ และการถูกไสยศาสตร์ จะเห็นว่า
ประเด็นการศึกษาวรรณกรรมเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผนมีหลากหลายทั้งทางด้านภาษาวรรณศิลป์ การน า
บริบททางสังคมและการเมืองมาใช้ศึกษา  

ส่วนการศึกษาเสภาขุนช้างขุนแผนในประเด็นการดัดแปลง ได้แก่ งานของ ณรงค์ สอนใจ (2545) 
เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมดัดแปลงเรื่องขุนช้างขุนแผน ซึ่งผลการศึกษาพบลักษณะการ
ดัดแปลงในรูปแบบของนวนิยาย นิราศ และบทละครเวที พบปัจจัยการดัดแปลงสามปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านบริบททางสังคม ปัจจัยด้านทัศนะของผู้แต่ง และปัจจัยด้านรูปแบบค าประพันธ์ และงานของ นพดล 
จันทร์เพ็ญ (2559, น. 13-37) เรื่องนิราศขุนช้างขุนแผน: จากบทเสภาถึงบทนิราศ ได้ศึกษาการดัดแปลง
เสภาขุนช้างขุนแผนเป็นนิราศเรื่องขุนช้างขุนแผน ของ ฉันท์ ข าวิไล ผลการศึกษาพบว่าความน่าสนใจของ
นิราศขุนช้างขุนแผน คือ การสืบทอดขนบของนิราศที่มีมาแต่เดิม ตลอดจนการสร้างสรรค์ลักษณะใหม่
หรือนวลักษณ์ นอกจากนี้ ยังปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างนิราศขุนช้างขุนแผนกับวรรณกรรมต้นเรื่องใน
ลักษณะต่าง ๆ  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผู้น าตัวบทเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผนมาศึกษาก็จะ
พบว่ายังไม่ปรากฏงานที่มุ่งศึกษานัยของการดัดแปลงเสภาขุนช้างขุนแผนสู่ละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง ใน
ที่นี้ นัยของการดัดแปลง หมายถึง การศึกษาความหมายจากการตีความของผู้สร้างละครโทรทัศน์ และ
ค่านิยมทางสังคมที่แฝงอยู่ในการดัดแปลงเรื่อง ดังนั้นบทความนี้จึงมุ่งสนใจศึกษาว่าการดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนแปลงวรรณคดีเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผนสู่ละครโทรทัศน์เรื่องนางวันทอง โดยเฉพาะการเล่าเรื่องและ
การเลือกชุดเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวละคร การศึกษาใน
ประเด็นดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นว่าความคิดใดบ้างที่ยังคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย หรือการ
เลือกให้ความส าคัญกับโครงสร้างทางสังคมในส่วนใดบ้าง เช่น การคงอยู่ของความคิดเรื่องสังคมปิตาธิปไตย 
หรือการเน้นย้ าและขับเน้นอุดมการณ์ความจงรักภักดีให้มีมากยิ่งขึ้น 
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2. นัยของการดัดแปลงเสภาขุนช้างขุนแผนสู่ละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง 
 นิยามของค าว่า เรื่องเล่า “เรื่องเล่า คือ เหตุการณ์สมมติที่เรียงร้อยเป็นเรื่องราว ซึ่งอาจจะสื่อได้ทั้ง
ในแง่ของตัวอักษร เสียง ภาพ ดังนั้น ค าว่าเรื่องเล่าจึงกินความไปถึงนิทานที่เล่าแบบมุขปาฐะ กวีนิพนธ์ 
บันเทิงคดี ภาพเขียน ภาพยนตร์ การ์ตูน ตราบใดที่สื่อเหล่านี้แสดงเหตุการณ์ที่ร้อยเป็นเรื่องราว” (Onega 
& Landa, 1996, p. 3 อ้างถึงใน สรณัฐ ไตลังคะ, 2560, น. ค าน าในการพิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2) จากนิยาม
ข้างต้นท าให้ผู้เขียนเห็นว่าเสภาขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องเล่าชุดหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าหลัก ส่วนละครโทรทัศน์
เรื่องวันทองก็เป็นเรื่องเล่าอีกชุดหนึ่งที่น าเรื่องเล่าหลักมาดัดแปลงและน าเสนอผ่านสื่อที่แตกต่างกัน การ
น าเสนอผ่านสื่อใหม่ย่อมต้องเกิดการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของยุคสมัยและจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
สื่อสารไปยังผู้ชมละคร ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจึงต้องการน าเสนอนัยของการดัดแปลงเสภาขุนช้างขุนแผนสู่ละคร
โทรทัศน์เรื่องวันทองว่ามีการดัดแปลงในลักษณะใด และการดัดแปลงลักษณะต่าง ๆ นี้สะท้อนให้เห็น
บทบาทและความคิดใดในสังคม  

2.1 นัยของการเล่าเรื่องและการเลือกชุดเหตุการณ์ในละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง 
การดัดแปลงลักษณะแรกที่พบในละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง คือ การดัดแปลงผู้เล่าเรื่อง ค าว่ า           

“ผู้เล่าเรื่องไม่ใช่ผู้เขียน...ผู้เขียนอยู่นอกเรื่อง แต่ผู้เล่าเรื่องอยู่ในเรื่อง” (สรณัฐ ไตลังคะ, 2560, น. 57) ใน
ละครโทรทัศน์เรื่องวันทองมีนางวันทองเป็นผู้เล่าเรื่องหลัก โดยมีลักษณะเป็น “ผู้เล่าเรื่องแบบสรรพนาม
บุรุษที่ 1 ที่เป็นผู้เล่าประสบการณ์ของตนเอง” (สรณัฐ ไตลังคะ, 2560, น. 58) กล่าวคือนางวันทองย้อนเล่า
เรื่องราวของตนเองก่อนที่นางวันทองจะถูกตัดสินประหารชีวิต ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่แตกต่างไป
จากการเล่าเรื่องในเสภาขุนช้างขุนแผน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็ นว่าผู้ชาย (สมเด็จพระ
พันวษา) บอกให้ผู้หญิง (นางวันทอง) “เปิดปาก” แสดงให้เห็นว่าเสียงของนางวันทองมีความส าคัญ อีกทั้ง
ยังเป็นการได้แสดง “เสียง” ของเธอในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะเห็นว่าสมเด็จพระพันวษาให้พระมเหสี คณะ
ลูกขุนและชาวบ้านได้ฟังการพิจารณาคดีนางวันทองด้วย  

ส่วนผู้เล่าเรื่องในเสภาขุนช้างขุนแผน ผู้เขียนเห็นว่ามีลักษณะสอดคล้องกับลักษณะ “ผู้เล่าเรื่อง
แบบสรรพนามบุรุษที่ 3 แบบภววิสัย เป็นผู้เล่าเรื่องแบบไม่แสดงทัศนะของตน หรือแบบวัตถุวิสัย หรือแบบ
ตากล้อง เน้นที่การกระท าภายนอกโดยไม่ได้น าเสนอความคิดของตัวละคร เรื่องที่มีผู้เล่าเรื่องแบบนี้ดูคล้าย
กับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเองโดยไม่มีผู้เล่าเรื่องหรือคล้ายเราก าลังดูภาพยนตร์” (สรณัฐ ไตลังคะ, 2560, น. 
59) เนื่องจากเมื่อผู้อ่านอ่านเสภาขุนช้างขุนแผน ผู้อ่านจะได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวละครขุน
ช้าง ขุนแผน นางวันทอง และตัวละครอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับตัวละครหลักทั้งสามตัว โดยที่ผู้เล่าเรื่อง
ไม่ได้น าเสนอความคิดของขุนช้าง ขุนแผน หรือนางวันทองว่ารู้สึกอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้อ่านต้องตีความเอง
จากค าประพันธ์ อีกทั้งผู้อ่านยังเข้าใจเพียงลักษณะภายนอกของตัวละครเท่านั้น ดังตัวอย่างค าประพันธ์ใน
เสภาขุนช้างขุนแผนที่ว่า 

 
 ๏ จะกล่าวถึงเรื่องขุนแผนขุนช้าง ทั้งนวลนางวันทองผ่องศร ี

ศักราชร้อยสี่สิบเจ็ดป ี  พ่อแม่เขาเหล่านี้คนครั้งน้ัน 
เป็นข้าขอบขัณฑสิมา  สมเด็จพระพันวษานราสรรค์ 
จะว่าเนื่องตามเรื่องนิยายพลัน ท่านผู้ฟังทั้งนั้นจงเข้าใจ 
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ขุนไกรพลพ่ายอยู่บ้านพลับ มีทรัพย์เงินทองของน้อยใหญ่ 
นางทองประศรีนั้นอยู่วัดตะไกร ทั้งสองนี้ได้เป็นคู่กัน 
แล้วรื้อเรือนออกไปปลูกใหม่ อยู่ในแว่นแคว้นสุพรรณนั่น 
เป็นทหารชาญชัยใจฉกรรจ์ คุมไพร่ทั้งนั้นได้เจ็ดร้อย 
อาจองคงกระพันชาตร ี  เข้าไหนไม่มีที่จะถอย 
รบศึกศัตรูอยู่กับรอย  ถึงมากน้อยเท่าไรไม่หนีมา 
กรมการเมืองสุพรรณสั่นหัว เข็ดขามคร้ามกลัวใครไม่ฝ่า 
โปรดปรานเป็นทหารอยุธยา มีสง่าอยู่ในเมืองสุพรรณ ฯ 

(เสภาขุนช้างขุนแผน, 2545, น. 1-2) 
 

 จากค าประพันธ์ข้างต้นจะเห็นว่าผู้เล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษที่ 3 ได้เล่าว่าก าลังจะเล่าเรื่องของ          
ขุนช้าง ขุนแผน และนางวันทอง เริ่มต้นเล่าถึงขุนไกรพลพ่ายและนางทองประศรีเป็นสามีภรรยาอาศัยอยู่
เมืองสุพรรณ นอกจากนี้ผู้เล่าได้เล่าถึงลักษณะภายนอกของขุนไกรพลพ่ายว่าเป็นทหารฉกรรจ์ มีความ
องอาจ คุมไพร่พลมากมาย ต่อสู้กับศัตรูอย่างกล้าหาญ และเป็นที่โปรดปราน เสภาขุนช้างขุนแผนได้ใช้ผู้เล่า
เรื่องในลักษณะนี้ตลอดทั้งเรื่อง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่าเรื่องในเสภาขุนช้างขุนแผนจากผู้
เล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษที่ 3 เป็นผู้เล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษที่ 1 ในละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง 

การเปลี่ยนแปลงผู้เล่าเรื่องในละครโทรทัศน์ให้นางวันทองเป็นผู้เล่าเรื่องก็เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของการสร้างละครเรื่องนี้และสอดคล้องกับการใช้ชื่อ “วันทอง” เป็นชื่อของละครโทรทัศน์แทนชื่อเสภา 
“ขุนช้างขุนแผน” เพื่อให้นางวันทองได้อธิบายเหตุผลของตนเองที่ไม่ยอมตัดสินใจเลือกอยู่กับขุนแผนขุนช้าง 
หรือจมื่นไวยวรนาถ และเป็นการเล่าผ่านเสียงของผู้หญิง เพื่อเน้นความเท่าเทียมระหว่างชายกับหญิง ซึ่ง
สอดคล้องกับบริบทยุคสมัยในปัจจุบันที่เน้นความเท่าเทียมการแสดงออกทางความคิดไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือ
ชายก็มีสิทธิ์ได้แสดงความคิดเห็น และต้องการเสนอให้เห็นว่านางวันทองมิ ได้สองใจ ทั้งนี้สิ่งที่ผู้เขียน
สังเกตเห็น คือ แม้ในละครโทรทัศน์จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่าเรื่องให้เป็นนางวันทอง แต่ในการเลือก
เหตุการณ์ที่นางวันทองเล่านั้นก็ปรากฏเหตุการณ์ที่เน้นย้ าให้เห็นความสามารถของตัวละครขุนแผน และ
เน้นย้ าให้เห็นว่าขุนช้างเป็นปฏิปักษ์ต่อขุนแผน ส่วนตัวละครหญิงในเรื่องก็แสดงให้เห็นว่าถูกกระท าอย่างไร
บ้าง เพื่อขับเน้นให้เห็นว่านางวันทองเป็นผู้ถูกกระท าอย่างไร ถูกกระท าเรื่องใด และถูกกระท าโดยใครจน
น าไปสู่เหตุผลการตัดสินใจของนางวันทองในตอนท้ายเรื่อง การเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์เรื่องวันทองจึงเป็น
การเลือกเล่าเฉพาะชุดเหตุการณ์ที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับนางวันทองเท่านั้น โดยเริ่มต้นเรื่องที่เหตุการณ์ชุด
เหตุการณ์ขุนช้างถวายฎีกา และในละครไม่ปรากฏเหตุการณ์เรื่องราวตั้งแต่ชุดเหตุการณ์เจ้าล้านช้างถวาย
นางสร้อยฟ้าจนถึงแต่งงานพระไวย และนางสร้อยฟ้าท าเสน่ห์จนถึงจระเข้เถรขวาด ดังตารางเปรียบเทียบ
ชุดเหตุการณ์ต่อไปนี ้
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ตารางท่ี 1 
การเปรียบเทียบชุดเหตุการณ์ในเสภาขุนช้างขุนแผนกับละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง  

 
เรื่อง 

 
ชุดเหตุการณ์ 

เสภาขุนช้างขุนแผน 
(2545, น. (53)-96)) 

ละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง 

1 ก าเนิดขุนช้างขุนแผน - 
2 เรื่องพ่อขุนช้างขุนแผน - 
3 พลายแก้วบวชเณร - 
4 พลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม - 
5 ขุนช้างขอนางพิม - 
6 พลายแก้วเข้าห้องนางสายทอง พลายแก้วเข้าห้องนางสายทอง 
7 พลายแก้วแต่งงานกับนางพิม พลายแก้วแต่งงานกับนางพิม 
8 พลายแก้วถูกเกณฑ์ทัพ พลายแก้วถูกเกณฑ์ทัพ 
9 พลายแก้วยกทัพ พลายแก้วยกทัพ 
10 พลายแก้วได้นางลาวทอง พลายแก้วได้นางลาวทอง 
11 นางพิมเปลี่ยนชื่อเป็นนางวันทอง นางพิมเปลี่ยนชื่อเป็นนางวันทอง 
12 นางศรีประจันยกนางวันทองให้ขุนช้าง นางศรีประจันยกนางวันทองให้ขุนช้าง 
13 พลายแก้วได้เป็นขุนแผน ขุนช้างได้นางวันทอง พลายแก้วได้เป็นขุนแผน ขุนช้างได้นางวันทอง 
14 ขุนแผนบอกกล่าว ขุนแผนบอกกล่าว 
15 ขุนแผนต้องพรากนางลาวทอง ขุนแผนต้องพรากนางลาวทอง 
16 ก าเนิดกุมารทองบุตรนางบัวคลี ่ ก าเนิดกุมารทองบุตรนางบัวคลี ่
17 ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแกว้กิริยา ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง (ไม่ได้นางแก้วกิริยา) 
18 ขุนแผนพานางวันทองหนี ขุนแผนพานางวันทองหนี 
19 ขุนช้างตามนางวนัทอง ขุนช้างตามนางวนัทอง 
20 ขุนช้างฟ้องว่าขุนแผนเป็นกบฏ ขุนช้างฟ้องว่าขุนแผนเป็นกบฏ 
21 ขุนแผนลุแก่โทษ ขุนแผนลุแก่โทษ 
22 ขุนแผนชนะความขุนช้าง ขุนแผนชนะความขุนช้าง 
23 ขุนแผนติดคุก ขุนแผนติดคุก (ได้นางแก้วกิริยา) 
24 ก าเนิดพลายงาม ก าเนิดพลายงาม 
25 เจ้าล้านช้างถวายนางสร้อยทองแก่พระพันวษา - 
26 เชียงใหม่ชิงนางสร้อยทอง - 
27 พลายงามอาสา - 
28 พลายงามได้นางศรีมาลา - 
29 ขุนแผนแก้พระท้ายน้ า - 
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เรื่อง 
 
ชุดเหตุการณ์ 

เสภาขุนช้างขุนแผน 
(2545, น. (53)-96)) 

ละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง 

30 ขุนแผนพลายงามจับพระเจ้าเชียงใหม่ - 
31 ขุนแผนพลายงามยกทัพกลับ - 
32 ถวายนางสร้อยทองสร้อยฟ้า - 
33 แต่งงานพระไวย - 
34 ขุนช้างเป็นโทษ ขุนช้างเป็นโทษ 
35 ขุนช้างถวายฎีกา ขุนช้างถวายฎีกา 
36 ฆ่านางวันทอง ฆ่านางวันทอง 
37 นางสร้อยฟ้าท าเสน่ห์ - 
38 ขุนแผนส่องกระจก - 
39 พระไวยถูกเสน่ห์ - 
40 พระไวยแตกทัพ - 
41 พลายชุมพลจับเสน่ห์ - 
42 นางสร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ - 
43 จระเข้เถรขวาด - 

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าในเสภาขุนช้างขุนแผนจะเล่าเรื่องไปตามพัฒนาการของตัวละครเริ่ม

จากการเล่าถึงภูมิหลังของตัวละคร ด าเนินเรื่องไปตามล าดับเวลาและพัฒนาการของขุนช้างขุนแผน 
จนกระทั่งถึงชุดเหตุการณ์ฆ่านางวันทอง แล้วจึงเริ่มต้นชุดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของจมื่นไวยวรนาถ 
ส่วนในละครโทรทัศน์เรื่องวันทองที่จะต้องเล่าเรื่องให้กระชับและต้องการเน้นจุดมุ่งหมายที่ผู้สร้างละคร
ต้องการน าเสนอ อีกทั้งยังต้องคงเอกลักษณ์บางอย่างของตัวละครในเสภาขุนช้างขุนแผนไว้ จึงท าให้ละคร
โทรทัศน์เรื่องนี้ยังคงชุดเหตุการณ์บางชุดที่ปรากฏในเสภาขุนช้างขุนแผนไว้ ซึ่งจะสังเกตว่าชุดเหตุการณ์ที่
คงไว้เป็นชุดเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นความสามารถของขุนแผน โดยเฉพาะการคงอัตลักษณ์ของขุนแผนที่เก่ง 
กล้าหาญ และมีความสามารถในการได้ของวิเศษทั้ง 3 อย่าง ได้แก่ ดาบฟ้าฟื้น ม้าสีหมอก และกุมารทอง 
ความสามารถในการใช้คาถาอาคมต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง
ขุนแผนกับนางวันทอง เช่น ชุดเหตุการณ์พลายแก้วได้นางลาวทอง ขุนแผนกับขุนช้าง เช่น ชุดเหตุการณ์ขุน
ช้างฟ้องว่าขุนแผนเป็นกบฏ ขุนช้างกับนางวันทอง เช่น ชุดเหตุการณ์นางศรีประจันยกนางวันทองให้ขุนช้าง 
และขุนช้างกับจมื่นไวยวรนาถ เช่น ชุดเหตุการณ์ก าเนิดพลายงาม การคงชุดเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็ท าให้การ
ด าเนินเรื่องเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเหตุการณ์ที่นางวันทองเป็น
ผู้ถูกกระท าจากคนรอบข้าง โดยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้แสดงความคิดที่ตนเองมีต่อเหตุการณ์เหล่านั้น จนกระทั่งได้
เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้สมเด็จพระพันวษาและคณะลูกขุนพิจารณาคดี และเป็นเหตุผลที่ท าให้นางวันทอง
ตัดสินใจไม่เลือกที่จะอยู่กับผู้ใด นอกจากในละครโทรทัศน์เรื่องวันทองจะเลือกเล่าชุดเหตุการณ์ที่มีอยู่เดิม
ในเสภาขุนช้างขุนแผนแล้ว ก็พบการดัดแปลงเหตุการณ์ด้วย ซึ่งจะอธิบายต่อไปในหัวข้อนัยของการ
ดัดแปลงเหตุการณ์ 
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ส่วนล าดับการเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์เรื่องวันทองพบว่าเรื่องเริ่มต้นที่ขุนช้างถวายฎีกาว่า         
จมื่นไวยวรนาถลักพาตัวนางวันทองหนี ทางฝ่ายจมื่นไวยวรนาถได้พานางวันทองหนีไป แต่ขุนแผนได้น านาง   
วันทองและจมื่นไวยวรนาถกลับมาให้สมเด็จพระพันวษาพิจารณาความผิด ขณะเดียวกันนั้นขุนแผนก็ได้
ถวายฎีกาต่อสมเด็จพระพันวษาเพื่อขอตัวนางวันทองกลับคืนเช่นกัน ท าให้สมเด็จพระพันวษาเห็นว่านาง
วันทองเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นฉากที่นางวันทองได้แสดงความคิดของตนว่าตน
ไม่ได้เป็นหญิงสองใจตามที่มีผู้กล่าวหา ค าตอบของนางวันทองได้ตอบอย่างชัดเจนว่าขุนแผนเป็นชายเพียง
ผู้เดียวที่ตนรัก ซึ่งก็สอดคล้องกับการเลือกให้นางวันทองเป็นผู้เล่าเรื่องของตน ท าให้ผู้ชมรับรู้ความคิดของ
ตัวละครส าคัญ ซึ่งแตกต่างไปจากในเสภาขุนช้างขุนแผน นางวันทองไม่ได้มีโอกาสได้พูดในสิ่งที่สมเด็จพระ
พันวษาและชาวบ้านตัดสินนางว่าเป็นหญิงสองใจ ดังปรากฏในภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 1 
นางวันทองอธิบายว่าตนไม่ใช่หญิงสองใจต่อหน้าสมเด็จพระพันวษา 

  

 
(วันทอง, 2564) 

 
การเริ่มต้นเรื่องในละครโทรทัศน์เรื่องวันทองด้วยความขัดแย้งระหว่างจมื่นไวยวรนาถกับขุนช้าง 

และความขัดแย้งระหว่างขุนแผนกับขุนช้างเป็นการเริ่มต้นเรื่องที่เน้นย้ าให้เห็นว่านางวันทองเป็นต้นเหตุที่
ท าให้ผู้ชายทั้งสามคนต้องขัดแย้งกัน ท าให้ภาพของนางวันทองเป็นผู้หญิงที่ถูกตีตราว่าเป็นหญิงสองใจ ซึ่ง
ช่วยให้เร้าความสนใจผู้ชมละครที่จะรอการน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ผู้คนได้ตีตราไว้ 

2.2 นัยของการดัดแปลงเหตกุารณ์ในละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง 
การเพิ่มเหตุการณ์ที่เป็นประสบการณ์ของพระสุริยงเทวีโดยให้ตัวละครตัวนี้มีความขัดแย้งกับ         

สมเด็จพระพันวษา ซึ่งมีต้นเหตุของความขัดแย้งมาจากการที่พระสุริยงเทวีไม่เคยได้แสดงออกความคิดของ
ตนให้สมเด็จพระพันวษาทราบว่าตนเองรู้สึกไม่พอใจที่สมเด็จพระพันวษามีนางสนม ทั้งสองเกิดทะเลาะกัน 
และเป็นเหตุให้พระสุริยงเทวีไม่ระมัดระวังตนเองจึงตกบันไดและต้องเสียลูกในครรภ์ จะเห็นว่าการสร้าง
เหตุการณ์นี้ขึ้นก็เพื่อสนับสนุนให้พระสุริยงเทวีเข้าใจว่า ความเงียบไม่สามารถจะยุติปัญหาได้ จึงเป็นเหตุที่
พระสุริยงเทวีใช้โน้มน้าวความคิดของสมเด็จพระพันวษายอมให้นางวันทองได้เล่าเรื่องของเธอก่อนที่จะ
ตัดสินโทษ การเพิ่มเหตุการณ์ให้พระสุริยงเทวีเข้าใจว่านางวันทองต้องการได้สิทธิ์ที่จะ “พูด” หรือแสดง
ความคิดของตนจึงมีความเป็นเหตุเป็นผล และช่วยสนับสนุนให้เห็นว่าพระสุริยงเทวีมีประสบการณ์ความ
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ขัดแย้งเช่นเดียวกับนางวันทอง พระสุริยงเทวีจึงคิดว่าควรให้โอกาสนางวันทองได้พูดในสิ่งที่ตนเองคิด ซึ่งท า
ให้พระสุริยงเทวีเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เข้าใจและมีอ านาจที่จะพูดแทนนางวันทองได้  
 
ภาพที่ 2 
พระสุริยงเทวีทะเลาะกับสมเด็จพระพันวษา 

 

 

 
(วันทอง, 2564) 

 
 นอกจากการเพิ่มเหตุการณ์ที่เป็นประสบการณ์ของพระสุริยงเทวีแล้ว ยังปรากฏการเปลี่ยนแปลง
เหตุการณ์จากเหตุการณ์ที่อยู่ในเสภาขุนช้างขุนแผน ได้แก่ ชุดเหตุการณ์ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้ว
กิริยา แต่ในละครโทรทัศน์ได้ปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ให้ขุนแผนไม่ได้นางแก้วกิริยาเป็นภรรยาในชุดเหตุการณ์
นี้ นางวันทองเล่าว่าเหตุการณ์ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ขุนช้างได้ให้หมื่นหาญท าพิธีแปลงกายนางแก้วกิริยา
ให้เป็นนางวันทอง ขุนแผนได้ต่อสู้กับหมื่นหาญจนกระทั่งหมื่นหาญตายและได้ร่ายมนต์สะกดให้ทุกคนบน
เรือนหลับ ขุนแผนร่ายมนต์คาถาคืนร่างเดิมให้นางแก้วกิริยา และหลังจากถามความจากนางแก้วกิริยาก็ได้
มอบเงินจ านวนหนึ่งไว้ให้นางแก้วกิริยาน าไปไถ่ตัว ขุนแผนร่ายมนต์ให้นางวันทองคืนร่างเดิมและได้พานาง
วันทองหนีออกจากเรือนขุนช้าง แม้ว่าในชุดเหตุการณ์นี้จะไม่ปรากฏเหตุการณ์ขุนแผนได้นางแก้วกิริยาเป็น
ภรรยา แต่ขุนแผนก็ได้นางแก้วกิริยาเป็นภรรยาในชุดเหตุการณ์ขุนแผนติดคุก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ขุนแผน
คิดถึงนางวันทองมาก จึงเห็นและเข้าใจว่านางแก้วกิริยาเป็นนางวันทอง หลังจากนั้นนางแก้วกิริยาก็ได้อยู่
ปรนนิบัติขุนแผนต่อไป ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ถูกเปลี่ยนล าดับการเล่า ก็คือ พลายแก้วเข้าห้องนางสายทอง 
ในเสภาขุนช้างขุนแผนเล่าเหตุการณ์นี้ไว้ในช่วงต้นเรื่อง แต่ในละครโทรทัศน์เรื่องวันทองเล่าเหตุการณ์นี้ไว้
ในตอนท้ายเรื่อง โดยให้นางสายทองเป็นผู้เปิดเผยความจริงว่าตนก็เป็นภรรยาของขุนแผนอีกคนหนึ่ง และ
ด้วยเหตุบังเอิญที่นางวันทองได้ยินสิ่งที่นางสายทองก าลังพูดถึง เพื่อใช้เหตุการณ์นี้เป็นปมขัดแย้งให้เกิดขึ้น
ระหว่างนางวันทองกับนางสายทอง และเพิ่มความขัดแย้งระหว่างนางวันทองกับขุนแผนให้มีมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
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เป็นเหตุการณ์ที่ท าให้ผู้ชมละครเข้าใจได้ว่ามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ท าให้นางวันทองตัดสินใจไม่เลือก
อยู่กับขุนแผนก็เพราะนางวันทองรู้สึกว่าตนถูกท าร้ายจิตใจ 
 การเปลี่ยนแปลงบางเหตุการณ์ในอีกชุดเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเสภาขุนช้างขุนแผน 
คือ ชุดเหตุการณ์ก าเนิดกุมารทองบุตรนางบัวคลี่ ในเสภาขุนช้างขุนแผนเล่าว่า ขณะนั้นขุนแผนวางแผนที่
จะตีดาบซื้อม้าหากุมาร เป็นช่วงที่ขุนแผนได้พบกับนางบัวคลี่ เมื่อได้เห็นลักษณะของนางบัวคลี่ก็เห็นว่า
ลักษณะของนางเป็นไปตามต าราหากมีลูกกับนางบัวคลี่ย่อมจะได้ลูกชายอย่างแน่นอน ขุนแผนจึงได้แกล้ง
เข้าไปอยู่กับซ่องโจรของหมื่นหาญและได้แต่งงานกับนางบัวคลี่ เมื่อนางบัวคลี่ตั้งครรภ์ หมื่นหาญคิดจะฆ่า
ขุนแผนจึงได้พูดหว่านล้อมให้นางบัวคลี่ลอบวางยาพิษในอาหาร โหงพรายได้ไปเตือนให้ขุนแผนรู้ว่านางบัว
คลี่คิดจะฆ่าขุนแผน ขุนแผนพูดขอลูกในท้องจากนางบัวคลี่ นางบัวคลี่ก็ได้พูดประชดขุนแผนไปว่า  
 
   ๏ ครานั้นจึงโฉมเจ้าบัวคลี่   จะถึงสิ้นชีวีประสิทธิ์ให้ 
   พลั้งปากหากแกล้งประชดไป  ฉันยอมให้ละตามความคิด 
   มาค่อนขอได้แคะแหวะเอาซิเธอ  ขุนแผนรับว่าเออให้เป็นสิทธิ ์
   เพราะมารดาอนุญาตประสาทฤทธิ ์ ก็สมจิตที่ประสงค์จ านงปอง 
   เข้าอิงแอบแนบนวลท ายวนย ี  เจ้าบัวคลี่มิได้หมางระคางหมอง 
   เจ้าพลายแก้วอิงแอบเข้าแนบน้อง  กอดจูบลูบต้องให้ตายใจฯ 

(เสภาขุนช้างขุนแผน, 2545, น. 352-353) 
 

 ในคืนนั้นทุกคนนอนหลับกันหมดแล้ว ขุนแผนจึงได้ร่ายคาถาสะกดและได้ฆ่านางบัวคลี่ ดังค า
ประพันธ์ที่ว่า  
 
   แล้วชักมีดต้ังท่าง่าขยับ   ใจกลับมืออ่อนสะท้อนจิต 
   แล้วกลับนึกขึ้นถึงนางวางยาพิษ  เอาชีวิตเสียเถิดอย่าไว้มัน 
   เอามีดคร่ าต่ าอกเข้าต้ าอัก   เลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสัน 
   นางกระเดือกเสือกด้ินสิ้นชีวัน  เลือดก็ด้ินดาษแดงดังแทงควาย 
   แล้วผ่าแผ่แล่แล่งตลอดอก   แหวกแหวะฉะรกให้ขาดสาย 
   พินิจแน่แลเห็นว่าเป็นชาย   ก็สมหมายดีใจไม่รั้งรอ 

(เสภาขุนช้างขุนแผน, 2545, น. 353) 
 

 จะเห็นว่าในเสภาขุนช้างขุนแผนเล่าให้เห็นภาพการกระท าของขุนแผนที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าที่
จะมีลูกชายเพื่อท ากุมารทอง เมื่อมีโอกาสจึงได้ลงมือฆ่านางบัวคลี่ และเป็นช่วงเวลาที่นางบัวคลี่ก็จะคิด
วางยาพิษลอบฆ่าตนเช่นกัน ภาพลักษณ์ของขุนแผนจึงมีภาพลักษณ์ที่เป็นลบ  

ส่วนในละครโทรทัศน์เรื่องวันทองได้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ก าเนิดกุมารทองให้เป็นเหตุการณ์
ส าคัญที่เปลี่ยนและช่วยเสริมภาพลักษณ์ของขุนแผนให้ขุนแผนไม่มีข้อบกพร่อง คือ นางวันทองเล่าว่าตนให้
ขรัวตาช่วยถอดจิตของตน เพื่อไปดูความเป็นมาเป็นไปของขุนแผนจึงได้เห็นว่านางบัวคลี่ได้วางแผนฆ่า
ขุนแผน โดยการวางยาพิษในน้ าชา เนื่องจากบัวคลี่รู้ความจริงว่าขุนแผนเป็นขุนนางที่มาปราบโจรหมื่นหาญ
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ผู้เป็นพ่อของตน แต่บัวคลี่ท าไม่ส าเร็จ ขุนแผนตั้งใจจะพานางบัวคลี่หนี หมื่นหาญรู้ว่าขุนแผนกับนางบัวคลี่
ก าลังจะหนี จึงได้ไปดักฆ่าขุนแผน ฝ่ายนางบัวคลี่รู้ว่าหมื่นหาญเป็นผู้ที่ฆ่าแม่ของตนเอง ขุนแผนกับนางบัวคลี่
ต้องสู้กับหมื่นหาญ สุดท้ายบัวคลี่ก็ถูกหมื่นหาญฆ่าตาย แต่ก่อนนางบัวคลี่จะสิ้นลมหายใจ นางได้บอกยกลูก
ของนางให้ขุนแผนเพื่อใช้ท ากุมารตามต าราโบราณ ขุนแผนจึงได้ผ่าท้องนางบัวคลี่และท าพิธีปลุกเสกกุมารทอง 
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ ก็คือ นางบัวคลี่บอกยกลูกของนางให้ท ากุมารทองด้วยความเต็มใจ และยังเป็น
การช่วยไม่ให้ลูกของตนต้องตกไปเป็นของวิเศษของหมื่นหาญ  

 
ภาพที่ 3  
นางบัวคลี่ยกลูกของตนให้ขุนแผนปลุกเสกเป็นกุมารทอง 
 

 

 
(วันทอง, 2564) 

 
การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์นี้ท าให้การกระท าของขุนแผนมีความชอบธรรมและไม่ได้เป็นการ

หลอกลวงนางบัวคลี่ตามที่ปรากฏในเสภาขุนช้างขุนแผน จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนให้เห็นการใช้
อ านาจความเป็นชายที่สามารถกระท าได้ด้วยความชอบธรรม เป็นผู้ชายที่คอยปกป้องผู้หญิงที่ตนรักจาก
ผู้ร้าย คือหมื่นหาญ ซึ่งนอกจากจะเป็นปฏิปักษ์กับขุนแผนแล้วก็ยังเป็นปฏิปักษ์กับนางบัวคลี่ด้วย นอกจากนี้
การเสียสละของนางบัวคลี่ช่วยส่งเสริมให้ขุนแผนมีอ านาจเพิ่มมากยิ่งขึ้น กล่าวคือเพื่อให้ขุนแผนได้ของ
วิเศษ (กุมารทอง) มาครอบครอง หากมองในแง่นี้ก็จะเห็นว่านางบัวคลี่ช่วยเสริมให้อ านาจความเป็นชายของ
ขุนแผนมีเพิ่มมากขึ้นและท าให้การกระท าดังกล่าวของขุนแผนเป็นที่ยอมรับในบริบทสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยัง
เป็นการแสดงความดีความชอบและแสดงถึงความจงรักภักดีของขุนแผนที่มีต่อสมเด็จพระพันวษาที่ได้ปราบ
ซ่องโจรหมื่นหาญได้ส าเร็จ 

จะเห็นว่าในละครโทรทัศน์เรื่องวันทองมีการปรับเปลี่ยนเหตุการณ์และสลับล าดับของเหตุการณ์    
ส่วนหนึ่ง แต่ผู้สร้างก็ยังต้องคงอนุภาคเหตุการณ์ส าคัญในเสภาขุนช้างขุนแผนไว้ เพื่อไม่กระทบกับลักษณะ
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ส าคัญหรือภาพจ าของตัวละครขุนแผนไว้ ดังจะเห็นได้จากการคงลักษณะส าคัญของตัวละครขุนแผนที่มี
ภรรยา 5 คน ได้แก่ นางวันทอง นางสายทอง นางแก้วกิริยา นางลาวทอง และนางบัวคลี่ และการได้มาของ
ของวิเศษโดยเฉพาะการได้กุมารทองที่ได้มาอย่างชอบธรรมเป็นการกระท าเพื่อปกป้องผู้หญิงที่ตนรัก ในที่นี้
อาจเป็นเพราะการต้องคงขนบของการสร้างตัวละครและภาพลักษณ์ของพระเอกในวรรณกรรมที่พระเอก
เป็นคนเก่ง มีอ านาจ มีความสามารถ มีเสน่ห์ เอาชนะใจผู้หญิง และมีภรรยาเป็นผู้หญิงในปกครองได้หลาย
คน เพื่อแสดงถึงอ านาจบารมีของผู้ชาย ส่วนเหตุการณ์ที่เพิ่มขึ้นในละคร ดังจะเห็นได้จากการเพ่ิมเหตุการณ์
ให้พระสุริยงเทวีเคยขัดแย้งกับสมเด็จพระพันวษา ก็พบว่าช่วยเสริมความสมเหตุสมผลของเรื่องให้เห็นว่า
การที่สมเด็จพระพันวษาเปิดโอกาสให้นางวันทองได้เล่าเรื่องของตนก็เพราะสมเด็จพระพันวษาและพระ
สุริยงเทวีเคยมีประสบการณ์ที่ท าให้เกิดปัญหาจากการที่ไม่ได้พูดในสิ่งที่คิด การให้ โอกาสนางวันทองได้พูด
ในสิ่งที่ตนคิดและรู้สึกจึงเป็นการได้แก้ไขในสิ่งที่ทั้งคู่ได้ท าพลาดไปด้วยเช่นกัน  

2.3 นัยของการดัดแปลงตัวละครในละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง 
 การดัดแปลงตัวละครในละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง พบการดัดแปลง 2 ลักษณะ คือ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวละคร และการเพิ่มตัวละคร 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวละครสมเด็จพระพันวษาในละครเรื่องวันทองให้สมเด็จพระ
พันวษาคอยฟังเรื่องราวของนางวันทองหรือความคิดของนางวันทอง ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากพฤติกรรม
ของสมเด็จพระพันวษาในบทเสภาขุนช้างขุนแผนที่เป็นคนใจร้อนไม่รับฟังความหรือยอมที่จะให้นางวันทอง
ได้แสดงความคิดของตน อีกทั้งยังตัดสินความผิดของนางวันทองด้วยความโกรธแค้น ดังค าประพันธ์ในเสภา
ขุนช้างขุนแผนที่ว่า 

 
   ๏ ครานั้นพระองค์ผู้ทรงภพ  ฟังจบแค้นคั่งด่ังเพลิงไหม ้
  เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ  ดูดู๋เป็นได้อีวันทอง 
  จะว่ารักข้างไหนไม่ว่าได ้    น้ าใจจะประดังเข้าทั้งสอง 
  ออกน่ันเข้านี่มีส ารอง    ยิ่งกว่าท้องทะเลอันล้ าลึก 
  ........................................................  ........................................... 
  ที่รูปรวยสวยสมมีถมไป    มึงตัดใจเสียเถิดอีคนน้ี 
  เร่งเร็วเหวยพระยายมราช    ไปฟันฟาดเสียให้มันเป็นผ ี
  อกเอาขวานผ่าอย่าปราน ี    อย่าให้มีโลหิตติดดินก ู
  เอาใบตองรองไว้ให้หมากิน   ตกดินจะอัปรีย์กาลีอยู ่
  ฟันให้หญิงชายทั้งหลายดู    สั่งเสร็จเสด็จสู่ปราสาทชัย ฯ 

(เสภาขุนช้างขุนแผน, 2545, น. 865-866) 
 

 จากค าประพันธ์ข้างต้นจะเห็นว่าสมเด็จพระพันวษามีอารมณ์โกรธแค้น โดยจะเห็นได้จากความ
เปรียบแบบอุปมาที่ว่า “ฟังจบแค้นคั่งดั่งเพลิงไหม้” ความแค้นของพระองค์ในขณะนั้นเปรียบได้กับไฟที่
ก าลังเผาไหม้ อีกทั้งจะเห็นว่าเมื่อสมเด็จพระพันวษาสั่งให้พระยายมราชน านางวันทองไปประหารก็แสดงให้
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เห็นว่าสมเด็จพระพันวษามีความคิดว่านางวันทองเป็นผู้หญิงไม่ดี ไม่ยอมให้เลือดของนางตกลงบนแผ่นดิน 
และใช้ความตายของนางวันทองเป็นการประจานว่านางวันทองเป็นผู้หญิงที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง 

ส่วนพฤติกรรมของตัวละครสมเด็จพระพันวษาในละครเรื่องวันทองจะเห็นว่าแม้ในช่วงต้นของเรื่อง          
สมเด็จพระพันวษาจะตัดสินโทษให้ประหารนางวันทองแล้ว แต่เมื่อพระสุริยงเทวีเข้ามาทูลทัดทาน ดังนั้นจะ
เห็นว่าการเพิ่มตัวละครพระสุริยงเทวีจึงมีบทบาทที่ท าให้เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตัวละครสมเด็จ         
พระพันวษาด้วยเช่นกัน โดยให้พระสุ ริยงเทวีอ้างถึงหลักทศพิธราชธรรมว่าด้วยหลักปฏิบัติของ
พระมหากษัตริย์ เน้นที่พระมหากษัตริย์ควรมีความเมตตาต่อราษฎรไม่ว่าราษฎรผู้นั้นจะเป็นหญิงหรือชาย 
ท าให้ตัวละครพระพันวษายอมฟังค าของพระสุริยงเทวี และเลือกใช้เหตุผลในพิจารณาตัดสินเรื่องของนาง
วันทอง ดังปรากฏในภาพที่ 1 ตัวละครพระสุริยงเทวีทูลขอให้สมเด็จพระพันวษาพิจารณาความนางวันทอง
อีกครั้ง และภาพที่ 2 ตัวละครพระสุริยงเทวีได้อ้างถึงหลักทศพิธราชธรรมเรื่องความเมตตา 

 
ภาพที่ 4  
ตัวละครพระสุริยงเทวีทูลขอให้สมเด็จพระพันวษาพิจารณาความนางวันทองอีกครั้ง 

 

 
 
ภาพที่ 5 
ตัวละครพระสุริยงเทวีได้อ้างถึงหลักทศพิธราชธรรมเรื่องความเมตตา 

 

 
(วันทอง, 2564) 

 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวละครสมเด็จพระพันวษาก็เป็นการเน้นย้ าให้เห็นว่าสมเด็จพระ

พันวษาเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินว่าวันทองจะมีชีวิตอยู่หรือถูกประหาร เป็นการตัดสินที่ผ่านการ
ไตร่ตรองและผ่านกระบวนการคิดอย่างถี่ถ้วนแล้ว ต่างจากตัวละครสมเด็จพระพันวษาในบทเสภาขุนช้าง
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ขุนแผนที่ตัดสินความเรื่องนางวันทองด้วยอารมณ์เป็นที่ตั้ง ผู้เขียนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัว
ละครดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงให้ตัวละครตัวนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวละครนี้ตัดสินด้วยอารมณ์
มากกว่าเหตุผลเป็นตัวละครที่ไม่มีข้อด้างพร้อย เพื่อน าเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของตัวละครที่มีสถานะ
พระมหากษัตริย์ว่าได้ด ารงพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรมและมีพระเมตตาต่อราษฎรของพระองค์ 
นอกจากนี้การเพิ่มตัวละครพระสุริยงเทวีจึงเป็นการช่วยเสริมให้ภาพลักษณ์ของสมเด็จพระพันวษาใน
ภาพลักษณ์นี้ยิ่งเด่นชัดขึ้น 

นอกจากตัวละครพระสุริยงเทวีแล้วตัวละครปุโรหิตก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ช่วยขับเน้นให้
ภาพลักษณ์ของสมเด็จพระพันวษาว่าเป็นผู้มีเมตตาต่อนางวันทองให้ชัดเจนมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากฉาก
ต่อไปน้ี 
 
ภาพที่ 6  
ตัวละครปุโรหิตเน้นย้ าความเมตตาของสมเด็จพระพันวษา 

 

 
(วันทอง, 2564) 

 
จากค าพูดของตัวละครปุโรหิตที่พูดกับนางวันทองที่ว่า “พ่ออยู่หัวกับพระมเหสีไม่เคยเมตตาใคร

เท่านี้มาก่อน...” เป็นค าพูดที่สนับสนุนให้เห็นว่าสมเด็จพระพันวษาเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีเมตตาและให้
โอกาสนางวันทองมากกว่าคนอื่น ๆ ในสถานะของนางวันทองที่เป็นราษฎรในพระองค์จึงต้องรับโอกาสและ
เมตตาที่พระพันวษาได้ทรงมอบให้ ภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่มีเมตตาต่อราษฎรก็เด่นชัดขึ้น 

นอกจากนี้น่าสังเกตว่าในละครเรื่องวันทองได้เพิ่มบทบาทของตัวละครปุโรหิตและขุนนางต่าง ๆ 
ให้เป็นตัวแทนที่สะท้อนระบบสังคมปิตาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ดังที่ เสนาะ เจริญพร (2548, น. 298) ได้กล่าวว่า 
“ปิตาธิปไตยเป็นอ านาจที่แฝงเร้นอยู่กับสิ่งอื่น ๆ การเมือง เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย มีอ านาจครอบคลุม
บทบาท พฤติกรรม วิธีคิดทั้งของเพศหญิงเพศชาย” โดยการแสดงพฤติกรรมหรือค าพูดที่แสดงให้เห็นว่าไม่
ต้องการให้ผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ชาย และมักจะอ้างให้เห็นว่าเป็นการท าเพื่อความมั่นคงของ
บ้านเมือง หากมองว่าเป็นการสร้างตัวละครให้เป็นตัวละครที่เป็นคู่ขัดแย้งกับนางวันทอง สิ่งนี้ก็จะยิ่งเน้นย้ า
ได้ชัดเจนว่าตัวละครปุโรหิตมีความคิดว่านางวันทองเป็นผู้หญิงที่ไม่เพียงแต่ท าให้ครอบครัวแตกแยกแล้วก็
ยังจะท าให้บ้านเมืองเกิดความแตกแยกได้ อีกทั้งยังได้โน้มน้าวความคิดของเหล่าขุนนางให้เห็นชอบตาม
ความคิดของตนเองด้วย ดังค าพูดที่ปุโรหิตโต้แย้งกับขุนนางคนอื่นว่า “แปลว่าท่านชอบที่จะให้ผู้หญิงมาเป็น
ใหญ่ค้ าหัวผู้ชายเยี่ยงนั้นหรือ” ซึ่งปรากฏในฉากที่สมเด็จพระพันวษาให้ปุโรหิตและคณะลูกขุนช่วยตัดสิน
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โทษของนางวันทองให้ถูกประหารชีวิต ฉากนี้ก็ช่วยเน้นย้ าให้เห็นถึงอ านาจของชายมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่นาง
วันทองต้องอยู่ภายใต้อ านาจของสมเด็จพระพันวษาเพียงผู้เดียว แต่ฉากนี้ก็ได้ท าให้เห็นว่าชีวิตของนางวันทอง
ต้องอยู่ภายใต้อ านาจความคิดและการตัดสินใจของชาย ในที่นี้ก็คือปุโรหิตและคณะลูกขุน นางวันทองจึง
ต้องตกอยู่ใต้อ านาจ ปิตาธิปไตยในสถานะของราษฎรที่ต้องถูกกดอยู่ใต้อ านาจของชายที่มีศักดิ์สูงกว่า  

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ การเพิ่มตัวละครหญิง นอกจากการเพิ่มตัวละครพระสุริยงเทวีที่
ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของสมเด็จพระพันวษาให้มีภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่มีเมตตาแล้วจากที่ได้
อธิบายไว้ข้างต้นแล้วนั้น ตัวละครพระสุริยงเทวียังนับเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทน “เสียง” 
ของผู้หญิง โดยก าหนดสถานภาพให้เป็นผู้หญิงที่อยู่ในชนชั้นสูง อีกทั้งได้เพิ่มตัวละครนางน้อยให้มี
สถานภาพเป็นหญิงชาวบ้าน  

การเพิ่มตัวละครหญิงทั้งสองตัวขึ้นมานั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายประการหนึ่งของการดัดแปลง
เสภาขุนช้างขุนแผนสู่ละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง คือ ต้องการแสดงถึงความเท่าเทียมระหว่างชายหญิงใน
สังคม โดยการสร้างให้พระสุริยงเทวีเข้าใจความคิดของนางวันทอง คอยแสดงความคิดเห็น และโน้มน้าวให้
สมเด็จพระพันวษาเชื่อในความคิดของตนด้วย ซึ่งโดยนัยแล้วการเพ่ิมตัวละครพระสุริยงเทวีก็แสดงให้เห็นว่า
นางวันทองไม่ได้มีสิทธิ์หรือพลังที่มากพอที่จะโน้มน้าวความคิดของสมเด็จพระพันวษาได้ เนื่องด้วยสถานะ
ของนางวันทองที่เป็นเพียงหญิงชาวบ้านและเป็นผู้หญิงที่สมเด็จพระพันวษามีความคิดที่มีอคติต่อตัวนาง
วันทองตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว ในละครจึงต้องสร้างตัวละครพระสุริยงเทวีขึ้นมาให้มีบทบาทเป็นตัวแทนเสียงของ
นางวันทองด้วย ขณะที่น้อยเป็นตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาให้มีพฤติกรรมที่ไม่กล้าแสดงความคิดหรือแสดงออกใน
สิ่งที่ตนต้องการ ลักษณะของตัวละครตัวนี้จึงมีลักษณะที่อ่อนแอกว่า เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่มีเพียงนาง
วันทองที่ถูกกระท าจากสามีเท่านั้น แต่ก็ยังมีผู้หญิงคนอื่น ๆ ที่ก็ถูกกระท าเช่นเดียวกัน จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนหากเปรียบเทียบลักษณะของตัวละครพระสุริยงเทวี นางวันทอง และนางน้อยก็จะพบลักษณะร่วม
และต่างที่น่าสนใจ ดังตารางต่อไปนี ้
 
ตารางท่ี 2  
การเปรียบเทียบลักษณะตัวละครพระสุริยงเทวี นางวันทอง และนางน้อย 

 
ตัวละคร 

 
 
ลักษณะของตัวละคร 

พระสุริยงเทวี นางวันทอง นางน้อย 

เพศ หญิง หญิง หญิง 
สถานภาพทางสังคม 1. พระมเหสี 

2. มีสามี (คนเดียว) 
   สามีมีภรรยาหลายคน 

1. ชาวบ้าน 
2. มีสามี (สองคน) 
   สามี (ขุนแผนมีภรรยาหลาย
คน) 
   สามี (ขุนช้างมีภรรยาคน
เดียว) 

1. ชาวบ้าน 
2. มีสามี (คนเดียว) 
   สามีมีภรรยาหลายคน 
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ตัวละคร 
 

 
ลักษณะของตัวละคร 

พระสุริยงเทวี นางวันทอง นางน้อย 

บทบาท 1. ภรรยาหลวง เป็นคู่คิดของ
สามี (พระพันวษา) ปกครอง
นางสนม 

1. ภรรยาหลวง ขัดแย้งกับสามี 
(ขุนแผนและขุนช้าง) ถูกสามี
ท าร้ายร่างกายและจิตใจ 
2. มารดา 

1. ภรรยาหลวง ขัดแย้ง
กับสามี (นายผิน) ถูก
สามีท าร้ายร่างกายและ
จิตใจต้องการหย่าขาด
จากสามี 

 
จากตารางข้างต้นจะพบลักษณะร่วมและต่างของตัวละครทั้งสามที่จะช่วยผลักให้ความคิดเรื่องสิทธิ

เสรีภาพที่นางวันทองเรียกร้องให้มีพลังมากยิ่งขึ้น ลักษณะร่วมที่ส าคัญของตัวละครทั้งสามตัว ได้แก่ ความ
เป็นเพศหญิง มีสามี และสามีมีภรรยาหลายคน จะเห็นว่าลักษณะร่วมของตัวละครทั้งสามตัวนี้มีส่วนที่เป็น
ประสบการณ์ร่วมกัน ท าให้เกิดความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันที่ต้องเป็นผู้ถูกกระท า โดยเฉพาะ
การที่สามีของตนมีภรรยาหลายคน แต่จะสังเกตได้ว่าในละครเรื่องวันทองสร้างให้พระสุริยงเทวียอมรับให้          
สมเด็จพระพันวษามีภรรยาหลายคน ซึ่งเป็นไปตามบริบทของยุคสมัยและสอดคล้องกับสถานภาพของ
สมเด็จพระพันวษาที่เป็นพระมหากษัตริย์ ย่อมต้องมีนางสนมเพื่อแสดงบารมีในการปกครอง อีกทั้งสมเด็จ
พระพันวษาก็ได้ยกย่องพระสุริยงเทวีเป็นพระมเหสีและมีบทบาทได้ปกครองนางสนม ขณะที่นางวันทอง
และนางน้อยต้องการที่จะเป็นภรรยาเพียงผู้เดียว จึงจะเห็นว่าพลังการเรียกร้องความเท่าเทียมจึงอยู่ที่ 
“เสียง” ของนางวันทองและนางน้อยมากกว่าจะมาจาก “เสียง” ของพระสุริยงเทวี ซึ่งจะเห็นได้จาก
บทบาทของนางน้อยเหมือนกับนางวันทองที่เป็นภรรยาหลวง ขัดแย้งกับสามี และถูกสามีท าร้ายร่างกาย
และจิตใจ ดังจะเห็นได้จากฉากเริ่มเรื่องที่นางวันทองได้พบกับนางน้อย 

 
ภาพที่ 7 
เหตุการณ์นางน้อยถูกสามีท าร้ายร่างกายและได้พบกับนางวันทองเป็นครั้งแรก 
 

 
(วันทอง, 2564) 

 
 การที่นางน้อยได้รับความช่วยเหลือจากนางวันทองหลังจากที่ตนถูกนายผินท าร้ายร่างกายกลาง
ตลาด โดยที่นายผินไม่รับฟังสิ่งที่นางน้อยพูด เหตุการณ์นี้นอกจากจะแสดงให้เห็นว่านางน้อยเป็นผู้หญิงที่
ถูกกระท าแล้ว ก็ยังแสดงให้เห็นว่านางน้อยเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันกับนาง
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วันทอง และไม่อาจจะต่อสู้สามีของตนได้ นางน้อยจึงเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอกว่านางวันทอง นัยของการเพ่ิมตัว
ละครนางน้อยในละครโทรทัศน์เรื่องวันทองก็เพื่อให้เห็นว่านางน้อยเป็นผู้หญิงที่ได้พยายามขัดขืนอ านาจ
ปิตาธิปไตย โดยมีเรื่องของนางวันทองเป็นแรงบันดาลใจให้เธอกระท าการขัดขืน ซึ่งนางน้อยได้แสดงออกถึง
การขัดขืนอ านาจปิตาธิปไตยโดยแสดงออกทางพฤติกรรมของนางน้อยที่ปรากฏในละครที่มักจะแอบนายผิน
ไปฟังการพิจารณาคดีของนางวันทองอยู่บ่อยครั้ง เช่น เหตุการณ์นางน้อยหลอกนายผินว่านางจวงภรรยาอีก
คนหนึ่งของนายผินป่วย นางน้อยก็อาสาพานางจวงไปพบหมอ แต่แท้จริงแล้วนางน้อยกับนางจวงแอบใช้
ช่วงเวลาดังกล่าวไปฟังการพิจารณาคดีความของนางวันทอง หรือการแสดงออกถึงการขัดขืนอ านาจปิตาธิปไตย
โดยอ านาจของภาษา ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าสัมพันธ์กับผลการศึกษาในบทความของสรยา รอดเพชร , ทัศนีย์ 
ทานตวาณิช และนัทธนัย ประสานนาม (2561, น. 65) ที่ว่า “เมื่อผู้หญิงตัดสินใจที่จะใช้ภาษาที่รุนแรง การ
นินทา หรือให้ร้ายผู้อื่น แสดงถึงการต่อต้านหรือไม่ต้องการที่จะประนีประนอมต่อปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เลือกที่
จะระบายความขับข้องใจผ่านภาษาที่ใช้” จะเห็นว่าตัวละครนางน้อยได้แสดงค าพูดเพื่อแก้ต่างให้นางวัน
ทองและต้องการโต้ตอบนายผิน ขณะเดียวกันนางวันทองก็คอยพูดช่วยเหลือนางน้อยและคอยใช้ค าพูด
กระตุ้นให้นางน้อยได้คิดว่า หากตนยอมให้นายผินท าร้ายก็ไม่อาจจะหลุดพ้นจากอ านาจความเป็นชายของ
นายผินได้ ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 8 และ ภาพที่ 9 
  
ภาพที่ 8 
นางน้อยพูดแก้ต่างเรื่องนางวันทอง 
 

 
 (วันทอง, 2564) 

 
ภาพที่ 9  
นางวันทองพูดต่อว่านายผิน  
  

 
(วันทอง, 2564) 
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 จากค าพูดของนางน้อยในภาพที่ 8 ที่ว่า “นางวันทองไม่ใช่หญิงสองใจ” เป็นค าพูดที่แสดงความไม่
พอใจที่นายผินไม่ยอมให้นางน้อยอยู่ฟังการพิจารณาความเรื่องนางวันทอง นอกจากนี้นายผินก็ได้พูดตัดสิน
นางวันทองว่าเป็นหญิงสองใจ นางน้อยจึงได้พูดโต้ตอบด้วยค าพูดดังที่ปรากฏในภาพ ส่วนค าพูดของนาง
วันทองในภาพที่ 9 ที่ว่า “เอ็งไม่มีสิทธิ์มาท ากับเขาเยี่ยงวัวเยี่ยงควายเช่นนี้” เป็นค าพูดที่ต่อว่านายผินที่ได้
ท าร้ายร่างกายนางน้อยเหมือนกับวัวควาย ซึ่งการกระท าของนายผินท าเหมือนว่านางน้อยเหมือนกับสัตว์ 
และเป็นสิ่งที่นายผินจะกระท าได้ โดยนายผินให้เหตุผลว่านายผินเป็นผู้ที่ไปไถ่ตัวนางน้อยมาจากโรงช าเรา 
จึงสามารถท าอะไรกับนางน้อยก็ได้ ค าพูดของนางน้อยในภาพที่ 8 ประกอบกับค าพูดของนางวันทองใน
ภาพที่ 9 ที่ปรากฏในภาพทั้งสองภาพจึงเป็นค าพูดที่แสดงการขัดขืนนายผินผู้เป็นสามีของนางน้อย ซึ่งการ
โต้เถียงหรือการตอบโต้ดังกล่าวนั้นเป็นการแสดงออกของความเป็นหญิง โดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพที่ ไม่ใช่
ผู้หญิงที่ต้องนิ่งเฉยหรือยอมให้ผู้ชายกระท าเท่านั้น ดังนั้นจะเห็นว่าการเพิ่มตัวละครนางน้อยให้เข้ามามี
บทบาทเป็นผู้หญิงที่ถูกกระท า และจะเห็นพัฒนาการของตัวละครตัวนี้ เห็นได้จากในตอนท้ายเรื่องที่นาง
น้อยได้ฟ้องร้องขอหย่าขาดจากนายผินได้ส าเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากเรื่องของนางวันทองที่เรียกร้องความเท่า
เทียมระหว่างชายหญิง จะเห็นได้จากสมเด็จพระพันวษาได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายชายหญิง โดยให้ผู้หญิงมี
สิทธิ์และเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ชาย ให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในคดีความต่าง ๆ ได้
เช่นเดียวกับผู้ชาย และได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายผัวเมีย หากภรรยาไม่ใคร่อยากจะอยู่ร่วมกับสามี ให้ฝ่าย
ภรรยามีสิทธิ์ขอเลิกสามีได้ โดยไม่ต้องให้สามีเป็นฝ่ายขอเลิกก่อน ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 10  
 
ภาพที่ 10  
สมเด็จพระพันวษาทรงประกาศเปลี่ยนแปลงกฎหมายชายหญิงและกฎหมายผัวเมีย 
 

 

 
(วันทอง, 2564) 
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จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางวันทองส่งผลให้สมเด็จพระพันวษาทรงเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับชาย
หญิง ตัวละครนางน้อยจึงเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่หลุดพ้นจากเพศภาวะความเป็น
หญิงที่ไม่มีความเท่าเทียมกับความเป็นชายในระบบคิดของสังคมชายเป็นใหญ่ ในที่นี้คือการหลุดพ้นจากการ
เป็นภรรยาของนายผินได้ 
 
3. การดัดแปลงในละครโทรทัศน์เรื่องวันทองกับการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงความคิดทางสังคม 
 ความมุ่งหวังของการท าละครโทรทัศน์เรื่องวันทองต้องการน าเสนอความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ชาย
และผู้หญิง สิทธิที่ผู้หญิงพึงกระท าได้ในสังคมไทย โดยเฉพาะตอนจบเรื่องของนางวันทองในละครเรื่องนี้ที่
ให้นางวันทองมีชีวิตรอดจากการถูกประหารชีวิตด้วยการช่วยเหลือของขุนแผน โดยเป็นแผนการของ
ขุนแผนที่ให้กุมารทองแปลงกายเป็นนางวันทองและไปที่ลานประหารแทนนางวันทอง ส่วนนางวันทองได้มา
หลบอยู่ที่ถ้ าแห่งหนึ่งและด ารงสถานะของตนเองเป็นอุบาสิกา ซึ่งเป็นการแสดงว่านางวันทองได้ละจาก
ความคิดทางโลกสู่ทางธรรม การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ดังกล่าวให้แตกต่างไปจากตอนจบเรื่องของนางวันทอง
ในเสภาขุนช้างขุนแผนที่ถูกประหารชีวิตนั้น ผู้เขียนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้แปรเปลี่ยนความคิดของ
สังคมแต่อย่างใด แต่กลับเน้นย้ าให้เห็นว่าสังคมในระบอบปิตาธิปไตยนั้นเข้มแข็งและแข็งแกร่งอย่างมาก จะ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าขุนแผนมีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่นางวันทองได้คิดและตัดสินใจไปแล้ว โดยการ
ใช้ไสยศาสตร์ช่วยเหลือให้นางวันทองรอดจากความตายได้ แต่นางวันทองต้องมีชีวิตที่อยู่อย่างไร้ตัวตน ใน
แง่นี้อ านาจการกระท าของขุนแผนจึงอยู่เหนือกว่าความคิดของนางวันทอง อ านาจของชายจึงเป็นใหญ่ใน
ความคิดของนางวันทองเช่นเดิม จะเห็นได้จากค าพูดของนางวันทองที่ว่า “ฉันเสียใจเพราะโอกาสสุดท้ายใน
ชีวิตของฉัน ฉันก็ไม่อาจเลือกในสิ่งที่ตนเองต้องการได้” (วันทอง, 2564) นอกจากนี้ค าพูดของขุนแผนที่ได้
พูดกับนางวันทองที่ว่า “สิ่งที่ได้เกิดขึ้นไม่จ าเป็นต้องแลกมาด้วยชีวิต” (วันทอง, 2564) ผู้เขียนเห็นว่าค าพูด
ดังกล่าวของขุนแผนก็ย้อนแย้งกับการกระท าของขุนแผนเอง เพราะการกระท าของขุนแผนนี้เองเป็นการ
กระท าที่ท าให้นางวันทองต้องมีชีวิตที่ไม่เป็นอิสระต่อไป แม้จะไม่ใช่การแลกมาด้วยชีวิตที่เป็นความตายใน
นิยามที่ว่า “สิ้นใจ สิ้นชีวิต” (ราชบัณฑิตยสภา, 2560) ก็ตาม อีกทั้งการกระท าของขุนแผนก็ยังเป็นการผลัก
ภาระให้นางวันทองต้องอยู่อย่างหลบซ่อน เพื่อไม่ให้ขุนแผนต้องได้รับโทษจากการช่วยเหลือนางวันทองหนี
การประหารชีวิต 
 สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งที่เกิดจากการดัดแปลงเหตุการณ์ให้ขุนแผนช่วยเหลือนางวันทองหนี
การประหารชีวิต โดยการใช้ความรู้สามารถด้านไสยศาสตร์ให้กุมารทองแปลงกายเป็นนางวันทองและถูก
ประหารชีวิตแทน ทุกคนจึงเข้าใจว่านางวันทองเสียชีวิตแล้ว ส่วนนางวันทองตัวจริงได้หลบไปอยู่ที่ถ้ าใน
จังหวัดราชบุรี เหตุการณ์นี้จึงแสดงนัยให้เห็นว่าขุนแผนเลือกที่จะไม่ยอมสยบต่อพระราชอ านาจของพระ
พันวษา ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนัยทางการเมืองจากที่ปรากฏในเสภาขุนช้างขุนแผน ดังที่ กิตติศักดิ์ 
เจิมสิทธิประเสริฐ (2554, น. 125) “ครั้นเมื่อคราววันทองถูกลงโทษประหารชีวิตก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่ง
เน้นย้ าให้เห็นถึงการเลือกที่จะสยบ ‘ยอม’ ต่อพระราชอ านาจของสมเด็จพระพันวษา กล่าวคือ ทั้งตัว
ขุนแผนและพลายงาม แม้ว่าจะมีความสามารถเก่งกล้าสักเพียงใด ก็ไม่มีใครคิดจะขัดพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระพันวษา วันทองจึงต้องตายในที่สุด” ท าให้ขนบของตัวละครพระเอกที่ซื่อสัตย์จงรักภักดี
เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน หรือหากมองในอีกนัยหนึ่งขุนแผนยอมที่จะไม่จงรักภักดีต่อสมเด็จพระพันวษา
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ในครั้งนี้ก็เพราะรักนางวันทองอย่างแท้จริง เนื่องจากจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ขุนแผนติดคุก แม้ตนจะ
สามารถใช้ไสยศาสตร์หนีออกจากการถูกจองจ าได้ แต่ตนก็ไม่ยอมกระท า และค าสัตย์ต่อพระยายมราชว่า
จะไม่ใช้ไสยศาสตร์ขณะที่ถูกจองจ าอีกด้วย ทั้งนี้ก็กลับเป็นจุดหนึ่งที่ท าให้นางวันทองไม่มีอิสระทางความคิด
ในการเลือกทางชีวิตของตัวเองและยังด าเนินชีวิตอยู่อย่างไม่มีอิสระ ดังนั้นจะเห็นว่านางวันทองเป็นตัว
ละครที่พยายามเรียกร้องให้ตนมีสิทธิ์เท่าเทียมกับชาย แต่สุดท้ายนางวันทองก็ไม่อาจหลุดพ้นจากอ านาจ
ของปิตาธิปไตยได้ ซึ่งล้วนเกิดจากอ านาจความเป็นชายของขุนแผนที่ท าให้นางวันทองไม่มีอิสรภาพอย่าง
แท้จริง 
  
4. บทสรุปและอภิปรายผล  
 จากการวิเคราะห์นัยของการดัดแปลงเสภาขุนช้างขุนแผนสู่ละครโทรทัศน์เรื่องวันทองสรุปนัยของ
การดัดแปลง ดังนี้ 

การดัดแปลงเสภาขุนช้างขุนแผนสู่ละครโทรทัศน์เรื่องวันทองเป็นมิติของการน าวรรณคดีเอกของ
ไทยมาสร้างให้เกิดกระแสความคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมของผู้หญิงที่ควรมีเท่ากับผู้ชาย ซึ่ง
เป็นบริบทของยุคสมัยปัจจุบัน ท าให้จุดเน้นของละครโทรทัศน์เรื่องนี้เน้นการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของนาง
วันทอง ซึ่งการเปิดโอกาสให้นางวันทองได้ “พูด” ในสิ่งที่ตนเองคิดก็ช่วยปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสมเด็จ
พระพันวษาให้แตกต่างไปจากภาพลักษณ์ของสมเด็จพระพันวษาในเสภาขุนช้างขุนแผน กล่าวคือ ปรับ
ภาพลักษณ์ของสมเด็จพระพันวษาในละครโทรทัศน์เรื่องวันทองให้เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีเมตตาต่อ
ราษฎรสอดคล้องกับหลักทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมส าคัญส าหรับการปกครองของพระมหากษัตริย์ 
และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่ตัดสินโดยใช้ความคิดหรืออารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้ง รับฟังและเปิด
โอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็น ภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้แตกต่างไปจากภาพลักษณ์ของสมเด็จพระพันวษา
ในเสภาขุนช้างขุนแผนที่ตัดสินเรื่องนางวันทองโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง โดยที่ไม่เปิดโอกาสให้นางวันทองได้
แสดงออกในสิ่งที่เธอคิด ดังนั้นจะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนให้นางวันทองเป็นผู้เล่าเรื่องท าให้ภาพลักษณ์ของ
สมเด็จพระพันวษาจากเดิมที่มีภาพลักษณ์ด้านลบเปลี่ยนเป็นภาพลักษณ์ด้านบวกได้  

นอกจากนี้ภาพลักษณ์ของสมเด็จพระพันวษาที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ผู้เล่าเรื่องเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการดัดแปลงตัวละคร จะเห็นได้จากการเพิ่มตัวละครพระสุริยงเทวี พระมเหสี
ของสมเด็จพระพันวษา ซึ่งการเพิ่มตัวละครพระสุริยงเทวีเพื่อให้ตัวละครนี้มีบทบาทโน้มน้าวความคิดของ
สมเด็จพระพันวษาให้ยอมรับฟังความคิดของนางวันทอง พระสุริยงเทวีจึงต้องมีประสบการณ์ร่วมหรือ
เหตุการณ์ที่ท าให้เข้าใจความคิดความรู้สึกของนางวันทอง ท าให้ละครโทรทัศน์เรื่องนี้ต้องเพิ่มเหตุการณ์ที่
เป็นประสบการณ์ที่ท าให้เห็นว่าการได้ “พูด” ในสิ่งที่คิดจะท าให้ปัญหาคลี่คลายลงได้ ดังจะเห็นได้จากการ
เพิ่มเหตุการณ์ที่เป็นความขัดแย้งระหว่างสมเด็จพระพันวษากับพระสุริยงเทวี นัยของการเพิ่มตัวละคร
พระสุริยงเทวีจึงเป็นการเพิ่มตัวละครหญิงที่เป็นตัวแทนความคิดของผู้หญิงในชนชั้นสูงที่แม้จะมีอ านาจ
เหนือผู้หญิงคนอื่น ๆ ในปกครองของสมเด็จพระพันวษา แต่ก็เคยเรียกร้องในสิทธิและเสรีภาพทางความคิด
เช่นเดียวกับที่นางวันทองก าลังเรียกร้อง ดังนั้นการเพิ่มตัวละครพระสุริยงเทวีในละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง
จึงมีนัยของการปรับภาพลักษณ์ของสมเด็จพระพันวษา สร้างให้เกิดความสมเหตุสมผลที่จะท าให้พฤติกรรม
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ของสมเด็จพระพันวษาเปลี่ยนแปลงไปจากในเสภาขุนช้างขุนช้างได้ ดังจะเห็นได้จากชุดเหตุการณ์ฆ่านางวัน
ทอง และเป็นตัวแทนความคิดของผู้หญิงในสถานะของชนชั้นปกครอง 

นัยของการเพิ่มตัวละครหญิงอีกนัยหนึ่ง คือ ผู้หญิงที่ถูกกระท าไม่ได้มีเพียงนางวันทองเท่านั้น ตัว
ละครนางน้อยเป็นตัวละครหญิงอีกตัวหนึ่งที่ที่ถูกสามีท าร้ายร่างกายและจิตใจ เมื่อนางน้อยได้ฟังเรื่องราว
ของนางวันทองแล้วจึงเป็นแรงบันดาลใจให้นางน้อยอยากจะหลุดพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ จะเห็นได้จาก
พัฒนาการของตัวละครนางน้อยตั้งแต่ต้นเรื่องที่นางน้อยไม่กล้าขัดขืนต่ออ านาจปิตาธิปไตย แต่เธอได้ใช้
ความพยายามและไตร่ตรองเรื่องราวของนางวันทอง ในตอนจบเรื่องนางน้อยกล้าที่จะขัดขืนต่ออ านาจ
ปิตาธิปไตย โดยการไม่ยอมให้นายผินท าร้ายร่างกาย และท้ายที่สุดก็หย่าขาดจากนายผินได้ส าเร็จ ดังนั้นจะ
เห็นว่าการเพิ่มตัวละครนางน้อยจึงเป็นการเพิ่มเพื่อให้เห็นนัยของพลังหญิงและการพยายามต่อสู้ขัดขืนต่อ
อ านาจปิตาธิปไตยที่เกิดจากการช่วยเหลือและร่วมมือกันของผู้หญิงด้วยกันเอง ในที่นี้คือเรื่องของนางวันทอง
เป็นแรงผลักให้นางน้อยร่วมต่อสู้ให้ตนได้พ้นจากอ านาจปิตาธิปไตยได้ส าเร็จ 

แม้ว่าละครโทรทัศน์เรื่องนี้จะพยายามแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงโดยเฉพาะตัวละครนางน้อยจะหลุดพ้น
ออกจากอ านาจความเป็นชาย แต่ละครเรื่องนี้กลับเลือกเน้นน าเสนอภาพของขุนแผนอย่างเด่นชัด โดยการ
คงเอกลักษณ์และความสามารถของขุนแผนตามที่ปรากฏในเสภาขุนช้างขุนแผน และที่น่าสนใจ คื อ                
การปรับเปลี่ยนภาพของขุนแผนจากภาพด้านลบให้เป็นภาพด้านบวกได้ ดังจะเห็นได้จากชุดเหตุการณ์
ก าเนิดกุมารทองบุตรนางบัวคลี่ ภาพของขุนแผนในเหตุการณ์นี้ในละครโทรทัศน์เรื่องวันทองเป็นภาพของ
สามีผู้ปกป้องนางบัวคลี่และกุมารทองจากหมื่นหาญผู้เป็นโจรชั่วคิดฆ่าลูกของตนเอง นัยของการปรับเปลี่ยน
เหตุการณ์ในชุดเหตุการณ์นี้จึงเป็นนัยที่ท าให้เห็นว่าอ านาจปิตาธิปไตยยังคงมีความแข็งแกร่งอย่างมาก 
กล่าวคือ ความคิดนี้ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อการเลือกเน้นย้ าและให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ที่แสดงภาพของ
ขุนแผนจากผู้ชายที่ร้ายในเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผนให้กลายเป็นผู้ชายที่ดีในละครโทรทัศน์เรื่องวันทองได้ ให้
พฤติกรรมของขุนแผนเป็นที่ยอมรับตามค่านิยมในปัจจุบันที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง อีกทั้งยัง
ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงภาพของนางบัวคลี่ในขุนช้างขุนแผนที่เป็นผู้หญิงเข้มแข็งกล้าคิดกล้าท าและมีความ
เด็ดเดี่ยว กลายเป็นภาพของผู้หญิงอ่อนแอจนไม่สามารถดูแลตัวเองให้มีชีวิตรอดได้ดังที่ปรากฏในละคร
โทรทัศน์เรื่องวันทอง  

นอกจากนี้ผู้เขียนพบว่าการดัดแปลงเหตุการณ์ให้พฤติกรรมของขุนแผนเป็นที่ยอมรับช่วยเน้นย้ า
เพศภาวะความเป็นชายและเปลี่ยนแปลงเพศภาวะความเป็นหญิงที่ได้มีการศึกษาไว้ในบทความเรื่องเพศ
ภาวะและเพศวิถีในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน (ดิษยทรรศน์ ศรีบุญเรือง และอรทัย เพียยุระ, 2563, น. 20-33) 
โดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพของขุนแผนที่สามารถปกป้องดูแลหญิงที่ตนรักได้ ส่วนการเพิ่มตัวละครหญิง ไม่ว่า
จะเป็นตัวละครพระสุริยงเทวีหรือตัวละครนางน้อยท าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเพศภาวะความเป็นหญิง
ในด้านบุคลิกภาพที่สามารถแสดงออกทางความคิดได้เทียบเท่ากับผู้ชาย ซึ่งจะเห็นว่าตัวละครชายในละคร
โทรทัศน์บางตัว โดยเฉพาะตัวละครปุโรหิตจะแสดงความคิดความรู้สึกไม่เห็นด้วยกับเพศภาวะความเป็น
หญิงที่เปลี่ยนแปลงไป 

หากศึกษาบทบาทหน้าที่ต่อสังคมของละครโทรทัศน์ ดังค ากล่าวที่ว่า “โลกของละครโทรทัศน์จึง
เข้ามามีบทบาทอย่างมากที่จะเป็นเกราะคุ้มภัยให้แก่มนุษย์ ผู้ชมทุกคนรู้สึกโลกของละครเสมือนโลกแห่ง
ความจริงที่ผู้ชมสามารถท าอะไรก็ได้ที่นั่น โดยที่โลกแห่งความจริงพวกเขายังปลอดภัยอยู่” (องอาจ สิงห์ล าพอง, 
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2557, น. 378) จะเห็นว่าการดัดแปลงที่กล่าวมาข้างต้นแสดงถึงบทบาทหน้าที่ต่อสังคมของละครโทรทัศน์
เรื่องวันทองที่น าเสนอการตีความใหม่ โดยเน้นให้ผู้ชมละครหาค าตอบว่า “นางวันทองสองใจหรือไม่” 
ประกอบกับการเน้นให้เห็นว่าในโลกแห่งความจริงผู้หญิงต้องการสิทธิ เสรีภาพ คุณค่าและความเท่าเทียมใน
การได้แสดงความคิดของผู้หญิงออกสู่สาธารณะ ดังจะเห็นได้จากการให้ความส าคัญกับ “เสียง” ของตัว
ละครหญิงเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเสียงของนางวันทอง พระสุริยงเทวี หรือนางน้อย ขณะเดียวกันละคร
โทรทัศน์เรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยก็ไม่อาจออกจากกรอบของอ านาจปิตาธิปไตย เพราะท้ายที่สุด
แล้วสังคมชายเป็นใหญ่ก็ยังเป็นกรอบที่มาก าหนดความคิดให้ผู้เขียนบทละครเลือกน าเสนอภาพที่ให้
ความส าคัญของผู้ชายด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการเลือกปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของขุนแผน การคง
ความคิด “ยอมไม่ได้ที่จะให้ผู้หญิงมีความส าคัญเท่าเทียมผู้ชาย” ผ่านเสียงของตัวละครชายอย่างปุโรหิต
และนายผิน แม้จะเป็นเพียงตัวละครประกอบแต่ก็ท าให้เห็นความคิดสังคมชายเป็นใหญ่ได้เช่นกัน หรือการ
ปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ตอนจบของละครก็ยิ่งสนับสนุนให้เหน็อ านาจปิตาธิปไตยได้อย่างชัดเจน 

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ การดัดแปลงเสภาขุนช้างขุนแผนสู่ละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง เป็น
ลักษณะการดัดแปลงข้ามศาสตร์และข้ามศิลป์ กล่าวคือจากศาสตร์ของงานเขียนมาสู่ศาสตร์ของการแสดง 
ซึ่งการดัดแปลงมาสู่ละครโทรทัศน์ท าให้เห็นการอ่านตีความตัวบทวรรณกรรมของผู้เขียนบทโทรทัศน์ที่
ต้องการถ่ายทอดความคิดของคนในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้เขียนบทละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง
ต้องการแสดงออกถึงความคิดที่ว่า “ผู้หญิงมีสิทธิ์เสรีภาพการแสดงออกได้เท่ากับผู้ชาย” โดยการดัดแปลง
เหตุการณ์ การเพิ่มตัวละคร หรือตอบค าถามที่เกิดขึ้นในตัวบทวรรณกรรมว่า “วันทองสองใจหรือไม่” โดย
การให้นาง    วันทองได้แสดงความคิดของตนเองว่าตนรักเพียงขุนแผนเท่านั้นในที่สาธารณะ ซึ่งไม่ปรากฏ
ในเสภาขุนช้างขุนแผน ละครโทรทัศน์เรื่องวันทองจึงนับเป็นการสร้างความหมายให้กับเรื่องเสภาขุนช้าง
ขุนแผน หรือใช้เรื่องเสภาขุนช้างขุนแผนเป็นเครื่องมือแสดงความคิดใหม่ตามบริบทยุคสมัยของผู้เขียนบท
ละคร ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่าการสื่อความคิดและความหมายที่เกิดจากการตีความของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์
ก็ท าให้การอ่านเสภาขุนช้างขุนแผนขาดเสน่ห์ เนื่องจากเมื่อได้อ่านเสภาขุนช้างขุนแผนแล้วกวีชวนให้ผู้อ่าน
ได้ตีความไปตามจินตนาการผ่านอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร เช่น ความตายของนางวันทองในเสภาขุนช้าง
ขุนแผนที่ถูกดัดแปลงให้นางวันทองพ้นจากความตาย เปลี่ยนจากโศกนาฏกรรมสู่สุขนาฏกรรม คุณค่าที่เกิด
จากความตายของนางวันทองหายไปอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งท าให้ผู้ชมละครโทรทัศน์ไม่เกิดการตีความความคิด
ความรู้สึกของตัวละครนางวันทองอีกต่อไป หากมองในเชิงของการใช้สื่อเพื่อน าเสนอปัญหาหรือสะท้อน
ปัญหาของสังคม ผู้ผลิตสื่อก็ยังคงเลือกน าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งก็ท าให้เห็นว่าสื่อโทรทัศน์ก็ยังคงมี
บทบาทเป็นสื่อหลักที่ท าให้ผู้ชมสนใจปัญหาที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ได้ ดังจะเห็นได้จากการจัดอันดับผู้
เข้าชม (เรตติ้ง) ของละครโทรทัศน์เรื่องวันทองที่สูงถึง 7.676 นับต้ังแต่ก่อตั้งช่อง one31 (จรัณย์ หนองพล, 
2564) 

ดังนั้นจากการศึกษานัยของการดัดแปลงเสภาขุนช้างขุนแผนสู่ละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง จะเห็นได้
ว่าแม้จะมีการดัดแปลงในหลายลักษณะเพื่อเน้นย้ าความคิดที่ผู้ท าละครต้องการสื่อสารกับผู้ชม และเป็น
ละครโทรทัศน์ที่ท าให้เกิดกระแสได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ในฐานะผู้ชมละครโทรทัศน์คิดว่าละครเรื่องนี้
จะส่งผลให้ผู้ชมละครได้คิดต่อไปว่ามีความคิดใดที่เกิดขึ้นในสังคม และมีความคิดใดที่ยังคงแข็งแกร่ง ทั้งนี้
เพื่อให้ละครเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงกระแสชั่วขณะหนึ่ง แต่ยังมีพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้ชมได้ 
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